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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa 

học 

Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham 

dự 

1 Hội nghị KHCN thường niên 2018  14/3/2018  Trường Đại học Lâm nghiệp  150 

2 Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 12/5/2018 Trường Đại học Lâm nghiệp 300 

3 

Phối hợp với Sở NN&PTNT thành phố 

Hà Nội, Văn phòng điều phối xây dựng 

nông thôn mới tổ chức Hội thảo khoa học 

“ Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến 

độ lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh bổ 

sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn thành phố Hà nội 

16/4/2018   Trường Đại học Lâm nghiệp 200  

4 

Phối hợp với Câu lạc Bộ Lâm nghiệp 

Việt Nam tổ chức Hội thảo Phát triển lâm 

nghiệp môi trường ở Việt Nam, cơ hội và 

thách thức 

15/5/2018 Trường Đại học Lâm nghiệp 200 

5 

Phối hợp với Cục Bảo trợ xã Hội tổ chức 

Hội thảo về CTXH trong phát triển Nông 

thôn - miền núi ở Việt Nam 

18/7/2018 Trường Đại học Lâm nghiệp 200 

6 

Phối hợp với Ban Kinh tế trung ương tổ 

chức Hội thảo về Đào tạo nguồn nhân 

lực, phát triển khoa học công nghệ phục 

vụ Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp 

14/8/2018 Trường Đại học Lâm nghiệp 70 

7 
Phối hợp với tổ chức Hội thảo cơ khí 

động lực học 
21/10/2018 Trường Đại học Lâm nghiệp 300 

8 

Phối hợp với Hội chủ rừng tổ chức Hội 

thảo về Vai trò và lợi ích của Chủ rừng 

và cộng đồng dân cư địa phương trong 

quản lý sử dụng tài nguyên rừng bền 

vững – Chính sách và thực tiễn. 

30/10/2018 Trường Đại học Lâm nghiệp 60 

9 

Phối hợp với TCLN tổ chức hội thảo 

Định hướng nghiên cứu, ứng dụng CNC 

trong lâm nghiệp 

10/12/2018 Trường Đại học Lâm nghiệp 150 

10 
Hội thảo với trường ĐH Montana-Hoa 

Kỳ 
23/03/2018 Phân hiệu Trường ĐHLN  20 

11 
Hội thảo góp ý quy chế hoạt động KHCN 

2018-2019  
 11/10/2018 Phân hiệu Trường ĐHLN  28  
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STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa 

học 

Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham 

dự 

12 
Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực hoạt 

động KHCN 
21/11/2018 Phân hiệu Trường ĐHLN  131 

 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 


